Kunstig intelligens og
fremtidens industri
Lunsjseminar 30. mai

12.00 - 12.25

Ingen bryr seg om teknologi
Eirik Norman Hansen, CEO itch Norway, ekspert på digitalisering, Oslo

12.30 - 12.55

Hemmeligheten bak kunstig intelligens
Morten Goodwin, førsteamanuensis i kunstig intelligens ved UiA

13.00 - 13.25

Chatbottene kommer (og tar deg)!
Martin Smestad Hansen, ingeniør og kommunikatør - ekspert på chatbots (chat- roboter)

Eirik Norman Hansen holder energiske foredrag om digitalisering, kunstig intelligens og robot-teknologi. Han er CEO
i itch design i Norge og har lang erfaring som rådgiver innen forretningsutvikling, digital strategi, kommunikasjon
og sosiale medier, der han selv er en meget aktiv deltaker. De siste årene har Eirik vært en mye brukt foredragsholder
og konferansier hvor temaer rundt betydningen av det digitale står helt sentralt. Han brenner spesielt for den
makten brukerne har fått og hva dette betyr for måten vi driver forretning på. Eirik er glad i å prate og elsker å holde
foredrag. Han ønsker å inspirere og engasjere de han snakker for. Eirik mener at godt foredrag skal være en god,
balansert blanding av underholdning og læring. Han brenner for den digitale verden og alt det spennende som skjer
og hvilken effekt det har på oss mennesker, samfunnet og næringslivet. Han skreddersyr foredrag for kick-offs og
lanseringer, og stiller gjerne som moderator eller konferansier.

Morten Goodwin holder faglige foredrag om kunstig
intelligens. Han har en doktorgrad innen kunstig
intelligens og er førsteamanuensis ved Universitetet
i Agder. Han er en aktiv forsker med mer enn 50
fagfellevurderte artikler på området, og underviser til
daglig om kunstig intelligens for bachelor-, masterog PhD-studenter i Agder. Morten er også en aktiv
populærvitenskapelig formidler, og har fokus på de
enorme fremskritt som skjer både i forskningen og
den praktiske nytten av kunstig intelligens. Han har
oversikt over forskningsfronten, teknikker i produksjon
samt hva kunstig intelligens forventes å bidra med i
fremtiden. Kunstig intelligens er i ferd med å gjøre et
inntog i alt fra bilkjøring til banknæringen. Kunstig
intelligens har så mye potensial at det er vanskelig å
forestille seg en fremtid uten.

Martin Smestad Hansen er en entusiastisk
rådgiver og dyktig kommunikatør med 19 års
erfaring innenfor digital reklame, markedsføring
og kommunikasjon. Han holder skreddersydde
foredrag og kurs. Med sin ingeniørbakgrunn og
kommunikasjonserfaring, kan Martin snakke
om tekniske temaer slik at vanlige folk forstår.
Han har vært gjesteforeleser på blant annet
Høgskolen i Gjøvik og Kunsthøyskolen i Oslo,
foredragsholder for Enonic, NBBL og Itera, og har
holdt en rekke skreddersydde bedriftsinterne
kurs (redaktørkurs i ulike publiseringsløsninger,
intranett, innholdsproduksjon og skrivekurs,
universell utforming, brukertesting, animasjon og
spillutvikling).
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